
Vergadering Oudercommissie 16-11-2021


Aanwezig: Monique, Chantal, Kees, Rosalin en Pieterke 
Afwezig: Josien


1. Vaststellen notulen vorige vergadering

- De week van de Kinderboekenweek was erg geslaagd. Er is iemand van de Politie, brandweer    
en de man van Josien is geweest met de vrachtwagen. Goed idee om ieder jaar zoiets te 
organiseren.

- De week van het langskomen van Opa’s en Oma’s is anders ingevuld. De kinderen hebben 

cadeautjes gemaakt en deze aan de grootouders gegeven. Leuke reacties op gekomen.


2. Overeenkomsten Kinderopvang Flakkee met ouders

- De vorige vergadering werd gesproken over het online inschrijven voor nieuwe ouders, dit is 

nog niet gerealiseerd. In januari zal dit nog niet kunnen maar het wordt later in 2022.


3. Rechtsvorm Kinderopvang Flakkee.

- Opvang is op dit moment een eenmanszaak. Bezig om er en BV van te maken ivm  

aansprakelijkheid. Voor de ouders veranderd er niets. Wellicht het rekeningnummer maar 
Monique probeert dit allemaal over te zetten. 
- Het gebeurd met regelmaat dat er contracten worden opgesteld met nieuwe ouders en de 
kinderen komen wennen, dat er dan besloten wordt om toch geen opvang af te nemen bij de 
Kinderopvang. Dit loopt best in de papieren. Afgesproken is dat er een disclaimer komt dat er 
na contract opmaak min. 3 maanden opvang wordt afgenomen/c.q. betaald. 


4. Tarieven 2022

-   Het uurtarief gaat dit jaar omhoog. Max. bedrag bij Kinderopvang is € 8,50 per uur. Wij zitten 

nu op € 7,25. Wij gaan 1,5% omhoog wat neerkomt op €0,15 p/u. Voor dagopvang wordt het 
bedrag € 7,40 en voor de BSO €6,90. Hier gaan we mee akkoord.


5. Sint en Kerst

-   Sint en Pieten komen dit jaar weer naar de opvang. De cadeaus zijn uitgezocht voor alle 
kinderen.  
-    Kerst, Dit jaar proberen we weer een kerstdiner te organiseren. Op 16 Dec om 17:00 uur. De 
leidsters nemen nog contact op voor evt hulp van de oudercommissie. 

Vorige keer de boom met hapjes was een goed idee, om alle knakworsten in bladerdeeg te 
voorkomen. Na de Persconferentie wordt beslist of het doorgaat met de geldende maatregelen.


6. Rondvraag

- Monique : vind het vervelend dat de regering de keus voor QR code check bij de werkgevers 
leggen. Je wil mensen niet verplichten hiertoe. Pieterke merkt op dat het dan wellicht handig is 
om regelmatig te testen, gevaccineerd en ongevaccineerde werknemers. Dit om niemand voor het 
hoofd te stoten en gelijk te behandelen. Omdat je gevaccineerd ook mensen kunt besmetten. Veel 
kinderen hebben nog een dag opvang bij grootouders, deze groep is kwetsbaar en het is 
vervelend als je dan erachter komt dat het bij de opvang vandaan kan komen. 

- Pieterke: Met betrekking tot de sint cadeaus. Volgend jaar begin Oktober liefst uitzoeken, dit 

ivm de Sintdrukte in de winkel en levering van groothandels (door Covid is dit met regelmaat 
een uitdaging). Wellicht ook leuk om een leidster van de dagopvang en van de BSO te laten 
helpen met uitzoeken ;-)


7. Sluiting. 
Ieder wordt bedankt voor de aanwezigheid en de volgende vergadering staat gepland op 15 
Februari 2022. 


